
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ  

 

   วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่  3 ครั้ งที่  9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ หนึ่ ง ) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม 
 

   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ  
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (1) กระทู้ถาม      ไม่มี 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม   ไม่มี 
 

  (3) รับรองรายงานการประชุม     ไม่มี 
 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
  - ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
เสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการฯ ขอถอนร่างดังกล่าวออกไปก่อนเพ่ือน าไปพิจารณาเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
  ที่ประชุมอนุมัติ 
 

เรื่องด่วน 
  1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ)    
   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หลักการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้ 
  (1) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "พยาน" และเพ่ิมบทนิยามค าว่า  "พนักงานเจ้าหน้าที่ "  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) 
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  (2) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับการประเมินพฤติการณ์ 
ความไม่ปลอดภัยและการขยายระยะเวลาการคุ้มครองพยาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 วรรคสอง) 
  (3) แก้ไขเ พ่ิมเติมมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานเกี่ยวกับคดีความผิดที่พยาน 
อาจได้รับความคุ้มครอง การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ และเหตุที่อาจสั่งให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลง  (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 8 (2) และ (3) และมาตรา 10 และเพ่ิมมาตรา 12 (6) 
  (4) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและก าหนดอ านาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 13 และเพ่ิมมาตรา 13/1) 
  (5) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 17) 
  เหตุผล โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติบางประการ 
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ 
ในการคุ้มครองพยาน หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน เพ่ือให้พยานเกิดความเชื่อมั่นได้รับความคุ้มครอง 
และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
  1. ก าหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2) 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "พยาน" ให้หมายถึงบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง 
ต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา 
หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ (ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3)) 
  3. เพ่ิมบทนิยามค าว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่" ให้หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3)) 
  4. แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานเพ่ือให้ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกระเบียบเกี่ยวกับ 
การแจ้งการออกค าสั่ง และวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนจะให้ความคุ้มครองแก่พยานตามค าร้อง 
การประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย และการขยายและการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองพยาน (ร่างมาตรา 5  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 วรรคสอง)) 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมการใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ตังต่อไปนี้ 
     5.1 แก้ไขเพ่ิมเติมให้พยานในคดีดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ  
(ร่างมาตรา 6 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 (2) และ (3)) 
   (1) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือคดีความผิดเกี่ยวกับ 
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
   (2) คดีความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 283 มาตรา 317 มาตรา 318 หรือมาตรา 319 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
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     5.2 แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การด าเนินการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ โดยก าหนดให้
ส านักงานคุ้มครองพยานจ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืน 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานตามระยะเวลาที่อยู่ในความคุ้มครอง นอกจากนี้ ในกรณีที่ส านักงานคุ้มครอง
พยานประสงค์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทาง
ทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานให้ส านักงาน
คุ้มครองพยานแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้รับแจ้งแล้วให้มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้นก าหนด ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการด าเนินมาตรการพิเศษในการคุ้มครอง
พยานทุกมาตรการ ให้ถือเป็นความลับ และห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยให้ค านึงถึงการด ารงชีวิตตามปกติของพยานด้วย (ร่างมาตรา 7  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการด าเนินมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานทุกมาตรการ  
ให้ถือเป็นความลับ และห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การด าเนินการ 
ตามมาตรการพิเศษ อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยให้ค านึงถึงการด ารงชีวิตตามปกติของพยานด้วย (ร่างมาตรา 7 (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 10)) 
     5.3 เพ่ิมเหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเห็นสมควร  
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการด ารงชีวิตตามปกติของพยานเป็นเหตุที่อาจสั่งให้การคุ้มครองพยาน  
ตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา 8 (เพ่ิมมาตรา 12 (6)) 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน โดยก าหนดให้ส านักงาน
คุ้มครองพยานมีหน้าที่และอ านาจจัดให้มีการฝึกอบรมการคุ้มครองพยานเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่พยานได้มาเป็นพยาน 
และจากการมาเป็นพยานดังกล่าวเป็นเหตุให้พยาน สามี ภริยา  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืน 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
ส านักงานคุ้มครองพยานมีอ านาจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ  การจัดหางาน หรือการจ่ายเงินด ารงชีพที่ เหมาะสม  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด (ร่างมาตรา 9 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 13)) 
  7. เพ่ิมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุ  
อันควรเชื่อว่าจะก่อภัยอันตรายหรือคุกคามพยาน สามี ภริ ยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน รวมทั้งมีอ านาจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่พยาน 
สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน และในกรณีที่เป็นความผิด  
ทางอาญาให้มีอ านาจจับกุมและแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ที่จับเพ่ือด าเนินการต่อไป  
(ร่างมาตรา 10 (เพ่ิมมาตรา 17/1)) 
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยานโดยก าหนดให้พยาน 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรเมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาล  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยาน
โจทก์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจ าเลยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค าสั่งให้
มีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดั งกล่าว แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 
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โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และก าหนดเพ่ิมเติมให้พยานได้รับค่ าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว แต่มีเหตุท าให้ไม่ได้ให้การหรือขึ้นเบิกความโดยมิใช่เหตุ  อันเนื่องมาจากตัวพยาน
เจตนาไม่ให้การหรือเบิกความ หรือมีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง (ร่างมาตรา 11 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 17)) 
  อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ พยานถือเป็นบุคคลส าคัญในการให้ข้อเท็จจริง
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการให้  
ความคุ้มครองพยานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร 
แก่พยาน นอกจากนี้ สมควรก าหนดหน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน รวมทั้งเพ่ิมเติมหน้าที่  
และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองพยาน เพ่ือให้การคุ้มครองพยานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันจะท าให้พยานเกิดความเชื่อม่ัน ได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

  สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มีความเป็นห่วงผู้ที่ใช้กฎหมายต้องมีความยุติธรรมและความสุจริต  
หากไม่มีความยุติธรรมจะท าให้พยานไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องให้ความคุ้มครองพยานอย่างถึงที่ สุด  
สร้างความเชื่อมั่นในความยุติธรรม การแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องตอบโจทย์ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ 
ก าลังพล มีการบูรณาการการแก้ไขกฎหมายอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการท าหน้าที่  
และประชาชนต้องเข้าถึงสิทธิในการคุ้มครองพยาน หัวใจส าคัญคือ พยานต้องได้รับความเป็นธรรม   
ความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้เกิดการลงโทษผู้กระท าผิดจริง ไม่ให้เกิดการยกฟ้อง 
ซึ่งหากท าได้จะถือว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ ประสบความส าเร็จ สมาชิกฯ สนับสนุนให้มีการให้ค่าตอบแทน  
ค่ายานพาหนะแก่พยาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พยาน และเจ้าหน้าทีค่วรก าหนดให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดูแล
พยานมิให้มีการแปรเปลี่ยนไป ขยายระยะความคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณส าหรับความคิดเห็น
ของสมาชิกฯ ทุกท่าน โดยจะได้น าข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพ่ิมเติมในชั้นกรรมาธิการต่อไป   
 

  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตอบชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ  
การบริหารงานด้านการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มีการลงนาม MOU ร่วมกัน
ในการประสานงานความร่วมมือ ซึ่งสถิติของการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาต้ังแต่มีการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานมานั้น ได้อนุมัติให้มีการคุ้มครองพยานมาทั้งสิ้น 2,846 ราย และสิ้นสุดการคุ้มครองพยานไปแล้ว  
2,754 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการอีก 92 ราย ส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั้นขอยืนยันว่า 
มีความปลอดภัยร้อยละ 100 ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราความพึงพอใจการด าเนินงาน 94 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเด็นที่มี
สมาชิกฯ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับค าร้องที่มีความยุ่งยากนั้น จะขอน าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา 
ในการด าเนินการต่อไป 
 

  สมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่..)  พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนน 301 เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ วิสามัญเพื่อพิจารณา จ านวน 25 คน ก าหนดระยะเวลา
แปรญัตติ 7 วัน 
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  2.  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 
  ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาลงมติให้ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผลบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาเพ่ือได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
  หลักการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถยื่น  ณ ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1016 
และมาตรา 1017) 
  (2) ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  
การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
หรือก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันก็ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1020/1) 
  (3) แก้ไขเพ่ิมเติมให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็ได้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1097) 
  (4) แก้ไขเพ่ิมเติมให้หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้สิ้นผลลง หากมิ ได้ด าเนินการ 
จดทะเบียนบริษัทภายในสามปี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1199) 
  (5) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถ
หาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วยก็ ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 1108 (1) 
  (6) แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทที่มีตราประทับต้องประทับตราลงในใบหุ้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
1128 วรรคหนึ่ง) 
  (7) ก าหนดให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
1158 และเพ่ิมมาตรา 1162/1) 
  (8) แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
1175 วรรคหนึ่ง) 
  (9) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 
สองคนมาเข้าประชุม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1178) 
  (10) แก้ไขเพ่ิมเติมให้จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ 
หรือกรรมการลงมติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1201 วรรคสี่) 
  (11) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุว่าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือ
เพียงคนเดียวหรือมีเหตุอ่ืนใดท าให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะด ารงอยู่ต่อไปได้  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1237 (4)  
และ (5) 
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  (12) แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ 9 การควบบริษัทจ ากัดเข้ากันโดยก าหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้
ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท (แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ 9 การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน) 
  (13) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัท
จ ากัดสอดคล้องกับการตั้งบริษทัจ ากัด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1256/1) 
  เหตุผล โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท 
มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพ  
ในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดจ านวนขั้นต่ าของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจ ากัดไว้สามคน  
และการไม่ก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ ากัด สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือขจัดอุปสรรค
ดังกล่าว รวมทั้งเพ่ิมความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจโดยเพ่ิมหลักการรวมบริษัทซึ่งเดิมมีแต่การควบบริษัท  
ให้มีการผนวกบริษัท จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีดังนี ้
  (1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถยื่น ณ ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1016 
และมาตรา 1017) 
  (2) ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  การจดทะเบียน  
การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
หรือก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันก็ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1020/1) 
  (3) แก้ไขเพ่ิมเติมให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากั ดก็ได้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1197) 
  (4) แก้ไขเพ่ิมเติมให้หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้สิ้นผลลง หากมิได้ด าเนินการจด
ทะเบียนบริษัทภายในสามปี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1189) 
  (5) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถ
หาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วยก็ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 1108 (1)) 
  (6) แก้ไขเพ่ิมเติมให้บริษัทที่มีตราประทับต้องประทับตราลงในใบหุ้น  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
1128 วรรคหนึ่ง) 
  (7) ก าหนดให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1158 และเพ่ิมมาตรา 1162/1) 
  (8) แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง) 
  (9) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสอง
คนมาเข้าประชุม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1198) 
  (10) แก้ไขเพ่ิมเติมให้จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ 
หรือกรรมการลงมติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1201 วรรคสี่) 
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  (11) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุว่าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือ
เพียงคนเดียวหรือมีเหตุอ่ืนใดท าให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะด ารงอยู่ต่อไปได้  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1237 (4)  
และ (5)) 
  (12) แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ 9 การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน โดยก าหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้
ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท (แก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ 9 การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน) 
  (13) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัท
จ ากัดสอดคล้องกับการตั้งบริษทัจ ากัด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1246/1) 
  (14) เพ่ิมบทเฉพาะกาล เพ่ือก าหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้วเกินกว่าสามปี
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต้องมาจดทะเบียนบริษัทภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ และก าหนดให้ขัดเจนว่ามติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ให้ควบบริษัทก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการควบบริษัทต่อไป ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 19 และร่างมาตรา 20) 
  (15) เพ่ิมมาตรารักษาการเนื่องจากมีการเพ่ิมบทเฉพาะกาลในร่างพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา 21) 
   อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 

  สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมบริษัท 
เข้ากัน การควบบริษัท และการผนวกบริษัทนั้น ควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสร้างความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้  การควบรวมกิจการจะท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิต ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคใหม่ แต่ก็มีข้อเสียคือ นายทุนใหญ่ 
จะได้ประโยชน์ การปรับลดจ านวนบุคคลในการจัดตั้งบริษัท ควรมีกฎหมายรองรับให้คนเพียงคนเดียวสามารถ
จัดตั้งบริษัทได้ ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบอกกล่าวการเรียกผู้ถือหุ้นเพ่ือให้มาประชุม สามารถส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวกับทุกฝ่าย ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับการแข่งขันของประเทศ ให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   
ตอบชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นผู้ประกอบการจากเดิมสามคนเป็นสองคน เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 อยู่ภายใต้หลักของสัญญา ดังนั้นผู้เริ่มก่อการต้องเป็นไปตามหลักของสัญญาประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การที่จะให้บุคคลเพียงคนเดียวจัดตั้งบริษัทนั้น อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอาจมีกลไกบางอย่างที่แตกต่างจากท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก าหนดไว้ ซึ่งอาจท าให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส าหรับประเด็นการน าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียก
ประชุมนั้น ต้องท าเป็นรายกรณีไป 
   

  สมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 256 เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ วิสามัญเพ่ือพิจารณา จ านวน  
25 คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน 
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  3. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย แพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
อ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอส าเนาเอกสารการลดจ านวนผู้เริ่ม 
ก่อการและตั้งบริษัท การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ การก าหนดระยะเวลาจ่ายเงินปันผล 
ที่แน่นอน และการรวมบริษัท และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิด เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดท าบันทกึวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทมีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นแก่ประชาชน 
นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดจ านวน 
ขั้นต่ าของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจ ากัดไว้สามคน และการไม่ก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จ ากัด สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือขจัดอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเพ่ิมความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ
โดยเพ่ิมหลักการรวมบริษัทซึ่งเดิมมีแต่การควบบริษัทให้มีการผนวกบริษัท จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ เพ่ือให้การก าหนด
ความผิดและบทก าหนดโทษสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษสอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 และมาตรา 24 และเพ่ิมมาตรา 28 (4)) 
  อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์และพระราชบัญญัติก าหนด ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
และสร้างภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
  สมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ด้วยคะแนน 256 เสียง และมีมติให้ใช้
คณะกรรมาธิการฯ วิสามัญชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณา  
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  4. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.  .... 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาเพ่ือขอได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  โดยที่ได้มีการยกเลิกการก าหนดให้ 
พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับเป็นพืชที่มีมูลค่า
ในทางเศรษฐกิจ  จึ งสมควรก าหนดมาตรการก ากับดูแลการเพาะหรือปลูก พืชกระท่อม การขาย  
และการน าเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด และโดยที่
การบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรก าหนดมาตรการก ากับดูแล  
การขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและ
บุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญโดยสรุปประกอบด้วย
ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา 3) ก าหนดให้การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา อาหารตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร เครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ 
รวมถึงการน าเข้า การส่งออก การขาย และการโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การนั้น เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 28 
  อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด ตลอดจนก าหนดมาตรการก ากับดูแลการขาย การโฆษณา  
และการบริโภคใบกระท่อม เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอ่ืน  
จากการบริโภคใบกระท่อม 
  สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การออกกฎหมาย
ควรเป็นไปในลักษณะที่ควบคุม แต่เกิดประโยชน์ ลดกฎเกณฑ์ในการขออนุญาต เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับพืชกระท่อม ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการโฆษณาเพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี หากมีข้อจ ากัด 
ที่มากเกินไป ย่อมไม่เกิดผลดีต่อพืชกระท่อมที่ได้รับการปลดล็อคให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร  
และควรเอื้ออ านวยต่อการวิจัยพันนาพืชกระท่อม ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เปิดโอกาสให้มี
การขายออนไลน์ ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของพืชกระท่อม หากปลูกจ านวนไม่มาก ไม่จ าเป็นต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้เกิดการพันนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากในครัวเรือน ควรปรับปรุง  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชกระท่อม  
มิใช้ ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมประชาชนที่ปลูกพืชกระท่อม เพราะพืชกระท่อมไม่ใช่สารเสพติด  
แต่เป็นยาสมุนไพร ที่จะส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนได้ 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ควบคุมในแง่ของการปลูกเพ่ือการอุตสาหกรรมเท่านั้น 
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  นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ตอบชี้แจงว่า จุดประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เ พ่ือไม่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี  
เข้าไปยุ่ งเกี่ยวหรือน าไปใช้ในทางที่ผิด เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเท่านั้น  
การใช้ประโยชน์ในทางวิถีชาวบ้านไม่มีความผิดแต่อย่างใด ประชาชนสามารถมีไว้ ในครอบครองได้   
และปลูกได้โดยไม่จ ากัดไม่ผิดกฎหมาย 
  สมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 256 เสียง และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ วิสามัญเพื่อพิจารณา จ านวน 25 คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน 
 
  5. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อด้วยการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อมูล
เพ่ือขอรับสินเชื่อ และพิจารณาให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายของตนเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมจากการยื่นขอรับ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง สมควรก าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง
ในการจัดหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพ่ือให้สามารถน าส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับ
สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต อันจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบ 
การให้สินเชื่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีดังต่อไปนี้ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "ข้อมูลเครดิต" และบทนิยามค าว่า "สมาชิก" และเพ่ิมบทนิยาม
ค าว่า "ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 7) 
  2. แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือ 
ผู้ใช้บริการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา20 วรรคสี่ และมาตรา 24) 
  3. ก าหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามมาตรา 24/2 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 24) 
  4. ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้
เป็นการเฉพาะ (เพ่ิมหมวด 3/1 บทบัญญัติเพ่ิมเติมส าหรับกับสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการ
จัดหาสินเชื่อ มาตรา 24/1 มาตรา 24/2 มาตรา 24/3 และมาตรา 24/4 และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 25 (6)) 
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการก าหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกประเภท 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อถือปฏิบัติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 57) 
  อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหา
สินเชื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพันนาระบบการวิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งการประเมิน
ความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินด้วยตันทุนที่ไม่แตกต่างกัน  
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อันจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้สินเชื่อ ท าให้หนี้เสีย ในระบบ
ลดลง รวมถึงเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ให้สินเชื่อในการลงทุนผ่านผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ 
ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน ตลอดจนผู้ขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุม่ผู้ประกอบธุรกิจในช่วงเริ่มต้น (Start-ups) และประชาชน
ทั่วไป มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะสามารถน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ช่องทางมากขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ ากว่าการกู้เงินนอกระบบ และเพ่ิมปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตของ
ประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ 
 

  สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาท ิร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนโอกาสให้กับผู้ให้กู้และผู้กู้ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน จากการเปิดเผยข้อมูล
เครดิตของผู้กู้ เพราะธนาคารที่จะท าการปล่อยกู้จะได้ทราบถึงข้อมูลเครดิตของผู้กู้ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ปล่อยกู้ และอีกทางหนึ่งผู้กู้ท่ีมีเครดิตดีก็จะได้รับการพิจารณาอนุมัติได้เร็วยิ่งขึ้น  
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ  
ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น โดยในรายละเอียดต่าง ๆ จะขอบรรจุไว้ในกฎหมายลูก พร้อมขอน าไปประกอบการพิจารณาใน
ชั้นกรรมาธิการฯ ต่อไป ส่วนในรายละเอียดเรื่องบทบาทของตัวกลางนอกเหนือจากสถาบันการเงินนั้น ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้วงเงินในการกู้เงินของประชาชนมีโอกาสเพ่ิมสูงมากข้ึนได้  
 

  จากนั้น ประธานได้ที่ประชุมได้ขอให้เลื่อนการลงมตริ่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวถัดไป 
 

  ในการนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาที่ 5.15 ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... (นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 6 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยให้มีผลในการประชุมในวันพุธถัดไป (17 กรกฎาคม 2564) 
 
ปิดประชุมเวลา 16.33 นาฬิกา 
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